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    DZIEŃ  EDUKACJI  NARODOWEJ

   Dnia 16.10.2019r. odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Nauczyciela. Na początku
pierwszoklasiści zdali egzamin przygotowany przez panią A. Duch. Następnie pani
Dyrektor pasowała ich wielkim ołówkiem na pełnoprawnych uczniów naszej szkoły.
Uczniowie pierwszej klasy otrzymali swoje szkolne legitymacje i słodki podarunek
od rodziców. W kolejnej części uczniowie klasy siódmej zatańczyli macarenę i
kankana. Następnie uczniowie zaprezentowali inscenizację wiersza Juliana Tuwima 
pt. ,,Rzepka''. Na zakończenie wystąpił zespół wokalno-instrumentalny, który
,,wyśpiewał'' nauczycielom życzenia. Swoimi występami uczniowie dostarczyli
wszystkim zebranym gościom i nauczycielom wrażeń wizualnych i muzycznych, a
także dużą dawkę humoru.

                                                                                                                Malwina i Daniela      

 

Pierwszoklasiści

Pierwszoklasiści

T.Sz.

T.Sz.
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Ozdoby

Przepis na sałatkę makaronową z upieczonym
mięsem

300 g makaronu w kokardki
0,5 kg mięso drobiowe
1  pęczek winogron
6 szt. suszonych pomidorów w zalewie
4 szt. orzechów włoskich
2 łyżki musztardy francuskiej
2 łyżki oliwy z oliwek
1 łyżka soku z cytryny
1 łyżeczka miodu
1 szczypta soli i pierzu
1 szczypta suszonej papryczki chilli

Makaron ugotować w posolonej wodzie. 

Mięso upiec i pokroić na mniejsze kawałki, suszone
pomidory również pokroić i wszystko dodać do
ciepłego makaronu. 

Dodać winogrona oraz orzechy włoskie. Polać
winegreten musztardowym powstałym z
wymieszania musztardy z tłuszczem, soku z
cytryny oraz przyprawami. 

               8 LISTOPADA, GODZINA 11.11

   Uczniowie naszej szkoły przyłączyli się do
ogólnopolskiej akcji i wspólnie odśpiewali wszystkie
zwrotki naszego hymnu narodowego, czyli
"Mazurka Dąbrowskiego". Wykonanie było bardzo
wzruszające, bo najgłośniej i z największą powagą
śpiewali chyba ci najmłodsi.

                                                           Redakcja

Do hymnu!

   KIERMASZ  ŚWIĄTECZNY

  8 grudnia 2019 r.  przy kościele odbędzie
się kiermasz ozdób świątecznych
wykonanych  przez uczniów Szkoły
Podstawowej w Bursztynowie oraz przez
ich rodziców. 
                      SERDECZNIE  ZAPRASZAMY!

 

JESIEŃ  W  POEZJI
          Władysław Broniewski 
         ZBIERAMY   KASZTANY
           

           Zbieramy kasztany ,
           robimy w nich dziurki,
           a wtedy je można 
           nawlekać na sznurki.

           Tak robi się lejce,
           naszyjnik z korali.
           Kasztany, kasztany
            będziemy zbierali.

L.L.

T.Sz.
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  Dzień Tabliczki Mnożenia

4 października po raz  pierwszy raz
odbył się w naszej szkole "Dzień
Tabliczki Mnożenia" dzięki Pani
Angelice Stręciwilk i Panu Tomaszowi
Szpankiewiczowi. Celem tej akcji było
rozpowszechnianie zabawnej formy
uczenia się matematyki. Ma ona
zachęcić do przypominania sobie
tabliczki mnożenia w przyjemny
sposób. Na lekcji matematyki
nauczyciel wręczył nam kartki z
działaniami matematycznymi, na
rozwiązanie których mieliśmy 4 minuty.
Uczniom podobała się taka forma
rywalizacji.
                                                                   
                                  Daniela N.

7 pytań do Pani Weroniki Kuli-
szkolnego pedagoga

- Ile lat pracuje Pani jako Pani jako pedagog?
- W szkole pracuję drugi rok, ale wcześniej
pracowałam w domu dziecka. W sumie
przepracowałam 5 lat.

- Skąd Pani dojeżdża?

- Jestem z Grudziądza, a w zasadzie spod
Grudziądza. Mam do pracy 30 km. 
- Na czym polega praca pedagoga?
- Hm! Praca pedagoga polega na tym, że jestem w
szkole głównie dla uczniów. Jeżeli mają jakiś
problem albo chcą porozmawiać, podzielić się ze
mną jakimiś radościami, sukcesami, ale również
porażkami, jestem do ich dyspozycji. Jeżeli w
szkole jest jakiś problem, np. nie możesz dogadać
się z koleżanką lub kolegą, to mogę ten problem
pomóc rozwiązać.Możemy również porozmawiać o
zwykłych, codziennych rzeczach.
- Z jakimi problemami, w jakich sytuacjach można
się do Pani zwracać?
- Nie muszą to być tylko problemy. Możemy
porozmawiać o zwykłych, codziennych sprawach.
Możecie podzielić się ze mną tym, co was cieszy,
ale także tym, co boli. Jeżeli nie możecie dogadać
się z bratem, siostrą, a czasem nawet z mamą , to
możemy porozmawiać. Jeżeli są problemy w
nauce, to też jestem chętna do pomocy.
-  Czego dotyczyły najczęstsze problemy, z jakimi
zwracali się do Pani młodzi ludzie?
, 
- Były to problemy sercowe (starsze dziewczynki),
ale nie tylko. Dzieci nie mogły dogadać się z
rodzicami, jakieś problemy w nauce.

Jaki problem ucznia zapadł Pani w pamięci
najbardziej?

- To taki bardziej osobisty problem i nie chciałabym
mówić..

- Czym się Pani zajmuje poza pracą?

Wychowuję moje kochane dzieci. Córeczka Julia
ma 9 lat, a synek Jakub 8. Mam męża. Lubię
jeździć na rowerze, chodzić na spacery i czytać
książki.

- Dziękujemy za rozmowę.

       Rozmawiały: Malwina Sz. i Zuzia R.

Wręczenie certyfikatów T.Sz.
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             WYCIECZKA DO GRUDZIĄDZA  I WIZYTA  W "OGNIKU"

   Wycieczka odbyła się 29.10.2019 r. Dzieci z klas od czwartej do
ósmej w tym dniu bawiły się świetnie. Najpierw byliśmy w
,,Ogniku''. Oglądaliśmy różne makiety dotyczące tego,  czego nie
wolno robić podczas jazdy samochodem lub zabawy koło drogi
bądź też w lesie. Otrzymaliśmy instrukcję, jak zapobiegać
pożarom. Na koniec mogliśmy się dowiedzieć,  jak czuje się
prawdziwy strażak na służbie. Po udanej zabawie w ,,Ogniku''
pojechaliśmy do kina na film pt.,,Czarownica 2''. Był on 
ekscytujący i ciekawy. Tak zakończyliśmy udaną wycieczkę do
Grudziądza.
                                      

                                                                                                           

                                                                                                     Wiktoria i Oliwia

Ognik E.Z.
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                ŚNIADANIE   DAJE    MOC
 

  8.11. 2019 r. nasza szkoła wzięła udział w ogólnopolskiej akcji
"ŚNIADANIE  DAJE  MOC". Przyrządzaliśmy zdrowe sałatki
owocowe i warzywne. Przygotowaliśmy też mnóstwo zdrowych
kanapek i  i inne zdrowe potrawy. A gdy wszystko było gotowe,
zasiedliśmy  do stołu rozkoszowaliśmy się jedzeniem. Na
podsumowanie można powiedzieć: "Niebo w gębie".
                                                                                                       

                                                                                      Daniela i Zuza

Śniadanie gotowe
I już konsumpcja...

T.Sz.
T.Sz.
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"Rozkwitały pąki białych róż..." Polonez

        11 LISTOPADA  -  ŚWIĘTO ODZYSKANIA  NIEPODLEGŁOŚCI
  Dzień ten przypadał akurat w niedzielę, dlatego w naszej szkole
uroczysty apel odbył się dnia 12.11.2019r. Na samym początku z
wielką powagą odśpiewaliśmy "Mazurka Dąbrowskiego".
Następnie Pani Dyrektor powitała wszystkich zebranych:
uczniów, nauczycieli, rodziców, a także zaproszonych gości, z
których najważniejszy był pan Alojzy Jedamski - weteran
wojenny. Nie zabrakło też Wójta Gminy Świecie nad Osą - pana
Ireneusza Maja. Potem uczniowie klas V-VII zaprezentowali
tematyczną inscenizację, podczas której niejednemu z widzów
zakręciła się łza w oku. Na zakończenie zespół "Bursztynki"
popisał się świetną grą na gitarze  - oczywiście zagrano i
zaśpiewano polskie pieśni patriotyczne.

                             
                                               Wiktoria, Oliwia i Daniela

                         

T.Sz. T.Sz.
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   OLIWIA  KORZENIEWSKA

Wolność
Wolność to dom bezpieczny
i rodzina.
Wolność to kraj bez wojny
i niewoli.
Wolność -  bez niej nie
bylibyśmy sobą.
Wolność to śmiech i radość
w naszych sercach.
Wolność to miejsce, gdzie
zawsze pachnie świeżym chlebem.
Wolność to kraj,
 gdzie jest polska mowa.
Wolność to religia,
którą wyznajemy.
Wolność to miłość,
którą okazujemy.
Wolność to oddech
bez strachu nabrany.
Wolność - to za nią dziś
bardzo dziękujemy.

  DANIELA  NADWORNA
 Niepodległa  
Sto dwadzieścia trzy lata czekaliśmy, aby nadeszła
ta data.
Jedenasty listopada, jesienny dzień to wypada.
Władzę nad nami trzech zaborców miało,
 narzucać swój język i obyczaje chciało.
 Lecz Polski naród nie poddawał się
 i o  swoją wolność walczyć chce.
 W podziemiach nauki przyjmuje
 i swoje dzieci edukuje.
Wiarę, nadzieję i miłość wpajają,
o walce o wolność rozmyślają.
Nadszedł dzień wyzwolenia z niewoli.
Młodzi i starzy za broń chwycili
 i o wolności marzyli.
Wiele krwi rodacy stracili,
Morze łez wylali
 i nasz ukochany kraj odzyskali.
Polska wolna !
Polska Nasza !
Lasy, rzeki, góry…
Morze, Pojezierza i Mazury…
Cała Polska Nasza Piękna !
Niepodległa !
       

MIŁOSZ  KALITA , kl. VI
    Pewnego dnia,  gdy robiłem z mamą porządki na strychu,  przypadkowo znalazłem stary album dziadka z
dawnych czasów. Było tam bardzo dużo biało-czarnych zdjęć. Nie wiedziałem, z jakich czasów one są, więc
szybko pobiegłem do dziadka zapytać,  co to za zdjęcia.
    Dziadek powiedział mi,  że to są zdjęcia pradziadka z czasów, gdy Polski nie było na mapie. Na
pierwszym zdjęciu był Józef Piłsudski,  który został  mianowany na naczelnego dowódcę Wojska Polskiego.
Na następnym zdjęciu był Hans von Beseler, który opuszczał Królestwo Polskie. Na trzecim zdjęciu znowu
został uwieczniony Józef Piłsudski, który  przyjechał do Warszawy w specjalnym wagonie,  ponieważ został
zwolniony z więzienia z Magdeburga. Został on wtedy powitany przez księcia Zdzisława Lubomirskiego. Nie
było tam już zdjęć z tych wydarzeń,  ale były zapisane niektóre daty. Dziadek mi powiedział, że to były daty,
 które pradziadek chciał zapamiętać na zawsze. Następnego dnia, gdy nie miałem co robić,  postanowiłem
jeszcze poszukać jakichś rzeczy związanych z odzyskaniem niepodległości. Szukałem chyba z godzinę,  aż
wreszcie udało się coś znaleźć. Był to bardzo stary obraz, na którym był pradziadek wraz z innymi
żołnierzamI wyruszającymi  na bitwę. Niestety... cdn.

                              KONKURS  LITERACKI
  Dla uczczenia kolejnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości Szkoła
Podstawowa nr 48 w Gdańsku zorganizowała ogólnopolski konkurs literacki pod
hasłem "WOLNOŚĆ KOCHAM  I ROZUMIEM".  Celem konkursu było budzenie uczuć
patriotycznych poprzez napisanie opowiadania lub wiersza tematycznie związanego
z odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Naszą szkołę w konkursie
reprezentowały prace trojga uczniów, które prezentujemy poniżej.
                                                                                                             L.Lewandowska
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      ROBOTYKA   W   NASZEJ  SZKOLE

   Czy matematykę i informatykę da się lubić? Czy można się
czegoś nauczyć, nawet o tym nie myśląc? Ależ oczywiście!
Pokazały to zajęcia z robotyki, w których uczestniczyli w pewien
poranek uczniowie naszej szkoły. Z klocków Lego projektowali i
programowali różnego rodzaju konstrukcje. Zabawa była
przednia. Niektórzy nawet nie wiedzieli, że drzemią w nich
niezliczone pokłady pomysłów i analitycznego myślenia. Trzeba
to wykorzystać na różnych przedmiotach, a wyniki będą na
pewno dużo lepsze niż do tej pory.                                                   
                                                                                                               
                                                                                                             
 REDAKCJA

                              
 

Ćwiczenie pierwszej pomocy Bicie rekordu pierwszej pomocy

       UCZYMY SIĘ  RATOWAĆ  ŻYCIE
Program Edukacyjny „Ratujemy i Uczymy Ratować”
dotarł także do naszej szkoły. Dzięki niemu i
Fundacji WOŚP wszystkie dzieci mają szansę
uczyć się pierwszej pomocy. Jest to absolutny
rekord świata, gdyż Polska jest pierwszym krajem
na świecie, w którym wprowadzono na tak
ogromną skalę naukę  czynności ratujących życie
do szkół podstawowych. 
                                                         Redakcja

T.Sz. E.Z.
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